
1 
 

Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Metode 

Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Bank Syariah XYZ) Tahun 2009-

2011 

Kanti Wulansuci Rachamadhani (200912056) 

STIE Indonesia Banking School 

Abstract 

 This research will analyze the performance measurement of Bank Syariah XYZ. There 

are several factors that affect the achievement of the company’s performance during 2009 

until 2011. In this research, measurement of company performance is using a Balanced 

Scorecard concept which consist of the financial perspective, customer perspective, internal 

business processes perspective and learning and growth perspective. 

 Purpose of write this thesis is to see how differences in performance measurement 

used Balanced Scorecard by Bank Syariah XYZ measurement with performance using the 

concept of Balanced Scorecard by Kaplan and Norton.  

 This type of research is comparative descriptive study. The point is to compare the 

performance measurement that have been used by cimpanies with the Balanced Scorecard 

performance measurement.  

 Overall, the implementation in performance measurement used Balanced Scorecard 

by Bank Syariah XYZ with performance using the concept of Balanced Scorecard by Kaplan 

and Norton is same and the result is good performance. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, Bank Syariah XYZ, Performance Measurement. 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri dewasa ini semakin pesat seiring dengan globalisasi di 

segala bidang. Hal ini mengakibatkan timbulnya dampak positif dan negatif bagi perusahaan. 

Dampak positif yang ditimbulkan antara lain mudahnya perusahaan dalam mengakses 

informasi dan perusahaan menjadi mudah untuk mendapatkan teknologi yang lebih baik. 

Namun, ada dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin majunya perkembangan 

zaman, mengakibatkan bebasnya perdagangan yang mengakibatkan persaingan antar 

perusahaan dan secara tidak langsung menjadi ancaman untuk perusahaan. Sehingga, 

perusahaan berlomba-lomba untuk memajukan usahanya agar bisa tetap bertahan dan bisa 

bersaing dengan perusahaan lain sehingga nantinya akan menghasilkan keuntungan untuk 

perusahaan. 

Persaingan ini pun terjadi pada industri perbankan. Setiap bank menciptakan produk-

produk dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pada bank, konsumen sering 

disebut juga nasabah. Untuk menarik perhatian nasabah, setiap bank menciptakan produk dan 

jasa yang berbeda dari yang lain misalnya dengan gratis biaya tarik tunai di Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) bank lain, gratis biaya administrasi bulanan, Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM) ada di mana-mana, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, bank dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum dapat dibedakan menjadi 
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lima yaitu Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Asing, Bank Pemerintah 

Daerah, dan Bank Campuran. Dengan banyaknya jenis bank tersebut, maka setiap bank harus 

memiliki sebuah sistem untuk melakukan evaluasi dan penilaian kinerja sehingga bank 

mengetahui apa yang harus ditingkatkan dan strategi apa yang harus dilakukan sehingga 

memiliki nilai tersendiri yang membedakan dengan bank lain.  

Bank membutuhkan sebuah sistem yang dapat merumuskan strategi, seperti visi dan 

misi yang ingin dicapai bank. Sistem memiliki karakteristik berupa langkah-langkah yang 

berirama, terkoordinasi, dan berulang; yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2009). Strategi adalah perangkat luas rencana organisasi 

untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan organisasi 

(Griffin dan Ebert, 2006). Untuk merumuskan strategi, maka bank diharuskan melakukan 

penilaian kinerja dan mengelola kinerjanya. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk 

menilai dan mengevaluasi kinerja tugas atau tim (Mondy, 2008). Mengelola kinerja dengan 

mempertimbangkan faktor strategi dan risiko saat ini merupakan keharusan bagi suatu 

perusahaan, karena dengan mengelola kinerja dengan cara ini, perusahaan dapat 

menggunakan seluruh potensi sumber daya yang tersedia secara optimal untuk 

memaksimalkan kekayaan pemilik badan usaha dan menciptakan nilai untuk stakeholder 

(Rangkuti, 2012). 

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

perusahaan. Dengan melakukan penilaian atau pengukuran kinerja, perusahaan dapat menilai 

keberhasilan perusahaannya dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

sistem imbalan dalam perusahaan seperti tingkat kompensasi maupun reward, serta penilaian 

atau pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi prestasi pada periode 

sebelumnya (Veithzal Rivai,dkk, 2008). 

Untuk mengukur kinerja, biasanya perusahaan menggunakan pendekatan tradisional 

yaitu hanya melihat dari sisi keuangan karena bagian keuangan mudah diukur, dihitung dan 

dianalisis. Namun, informasi non keuangan ternyata memiliki peranan yang penting dalam 

pengukuran kinerja sehingga jika perusahaan hanya menggunakan informasi keuangan saja 

dirasa tidak cukup untuk menggambarkan kinerja perusahaan sesungguhnya. Ada beberapa 

keterbatasan jika hanya menggunakan informasi keuangan yaitu (1) ukuran kinerja keuangan 

tidak cocok dengan kondisi lingkungan bisnis sekarang, yang di dalamnya kinerja keuangan 

terutama lebih banyak dihasilkan dari intangible assets, bukan dari aktiva yang tampak dalam 

neraca (tangible assets), (2) ukuran kinerja keuangan lebih mencerminkan apa yang telah 

terjadi di masa lalu, sehingga dalam perjalanan organisasi menuju ke masa depan, ukuran 

tersebut ibarat kaca spion mobil untuk melihat ke belakang, yang tidak memiliki daya 

prediksi ke masa depan, (3) konsolidasi informasi keuangan cenderung mendorong terpisah-

pisahnya antarfungsi, (4) ukuran kinerja keuangan seringkali menghambat aktivitas 

penciptaan nilai secara berkesinambungan karena aktivitas tersebut baru dapat menghasilkan 

kinerja keuangan beberapa tahun ke depan, padahal ukuran kinerja keuangan menggunakan 

periode akuntansi sebagai basis pengukurannya, dan (5) hampir semua ukuran kinerja 

keuangan tingkat tinggi (seperti return on investment, pertumbuhan volume penjualan) hanya 

sedikit memberikan panduan bagi karyawan tingkat bawah dalam aktivitas harian mereka 

(Mulyadi, 2009). 

Kenyataan inilah yang menjadi awal terciptanya metode Balanced Scorecard yang 

digunakan untuk mengukur kinerja yang dibuat oleh David P Norton dan Robert Kaplan pada 

tahun 1990. Metode ini menggunakan empat perspektif dalam mengukur kinerja yaitu 

perspektif keuangan (financial), perspektif pelanggan (customer), perspektif bisnis internal 

(internal business), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth). 

Istilah Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu balanced (berimbang) dan scorecard 

(kartu skor). Kata berimbang (balanced) dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara 
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berimbang dari dua sisi yaitu sisi keuangan dan non keuangan, mencakup jangka pendek dan 

jangka panjang serta melibatkan bagian internal dan eksternal, sedangkan pengertian kartu 

skor (scorecard) adalah suatu kartu yang digunkan untuk mencatat skor hasil kinerja baik 

untuk kondisi sekarang maupun untuk perencanaan di masa yang akan datang (Rangkuti, 

2012). 

Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan 

ukuran yang tersusun ke dalam empat perspektif. Scorecard memberi kerangka kerja, bahasa, 

untuk mengkomunikasikan misi dan strategi; scorecard menggunakan pengukuran untuk 

memberikan informasi kepada para pekerja tentang faktor yang mendorong keberhasilan saat 

ini dan yang akan datang. Dengan mengartikulasikan hasil yang diinginkan perusahaan dan 

faktor pendorong hasil-hasil tersebut, para eksekutif senior berharap dapat menyalurkan 

energi, kemampuan, dan pengetahuan spesifik sumber daya manusia perusahaan menuju ke 

arah tercapainya tujuan jangka panjang (Kaplan dan Norton, 2000). 

Pada tahun 1999 terjadi krisis ekonomi yang mempengaruhi perekonomian di 

Indonesia bahkan di Asia Timur. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa bank konvensional 

mengalami goncangan yang luar biasa dan ada juga yang mengalami kebangkrutan. Bank 

Syariah dianggap sebagai solusi dalam menghadapi krisis keuangan global yang melanda 

dunia karena bank syariah tidak menganut sistem bunga tapi menganut sistem bagi hasil. 

Bank Syariah XYZ lahir sebagai jawaban atas situasi ekonomi kala itu.  

Saat ini, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang beragama Islam 

menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip islam yang dapat 

diterapkan dalam aspek kehidupannya. Masyarakat muslim menginginkan sebuah sistem 

perbankan yang tidak menyalahi nilai-nilai agama. Bank Syariah XYZ adalah salah satu bank 

syariah terbesar di Indonesia yang memiliki pangsa pasar 37% jika dibandingkan dengan 

bank syariah lainnya. Namun, jika dibandingkan dengan jenis bank konvensional, pangsa 

pasar Bank Syariah XYZ masih tergolong kecil padahal mayoritas masyarakat di Indonesia 

adalah muslim. Bank Syariah XYZ harus mencari cara untuk meningkatkan pangsa pasarnya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengevaluasi kinerjanya.  

Dari uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kinerja Bank Syariah 

XYZ dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Jangka waktu laporan tahunan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2011, karena pada tahun 

tersebut Bank Syariah XYZ mengalami kemajuan dalam hal peningkatan teknologi, layanan-

layanan untuk nasabah, dan lain-lain. 
Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilihat bagaimana aplikasi pengukuran 

kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard di bank khususnya di Bank 

Syariah XYZ. Oleh sebab itu, penulis ingin mengambil judul penelitian “Analisis 

Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard 

(Studi Kasus pada Bank Syariah XYZ) Tahun 2009-2011”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kinerja Bank Syariah XYZ dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard pada tahun 2009-2011? 

2. Apakah pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard yang 

dilakukan Bank Syariah XYZ sudah sesuai dengan konsep Balanced Scorecard 

Kaplan dan Norton? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian. Bank yang 

dijadikan objek penelitian yaitu Kantor Pusat Bank Syariah XYZ karena hanya kantor 

pusat yang telah mengukur kinerjanya dengan menerapkan metode Balanced Scorecard 

versi Kaplan dan Norton. Untuk mengukur kepuasan nasabah, proses operasi dan 

kepuasan karyawan penulis akan melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner 

dan observasi pada Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah XYZ Jatibening Bekasi 

sehingga hasil yang dihasilkan tidak bisa digeneralisasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui kinerja Bank Syariah XYZ dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard pada tahun 2009-2011. 

2. Untuk mengetahui sudah sesuai atau belum pengukuran kinerja dengan 

menerapkan metode Balanced Scorecard yang telah dilakukan Bank Syariah XYZ 

dengan konsep Balanced Scorecard Kaplan dan Norton. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi (Amstrong dan Baron, dalam Wibowo, 2009). 

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu, yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 

dimiliki (Helfert, dalam Veithzal Rivai,dkk, 2008). Kinerja adalah penentuan secara 

periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya 

berdasarkkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 

dalam Veithzal Rivai,dkk, 2008). 

Kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu: (1) kemampuan, (2) 

keinginan dan (3) lingkungan, karena itu agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang 

harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui 

pekerjaannya. Tanpa mengetahui ketiga faktor ini maka kinerja yang baik tidak akan 

tercapai (Veithzal Rivai, dkk, 2010). Dengan demikian kinerja individu dapat 

ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Al-‘Ankabuut (29:6) yang artinya “Dan barangsiapa yang 

berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya 

Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. 

Kinerja merupakan hasil dari aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan 

operasinya berdasarkan visi dan misi perusahaan apakah sudah sesuai atau belum dengan 

tujuan yang diinginkan perusahaan. Sehingga, perusahaan dapat melakukan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya.  

 

2.2 Definisi Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis 

yang berbeda dalam suatu usaha mencapai keselarasan cita-cita, sehingga dengan 

demikian mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik 

organisasi. Ini merupakan alat yang membantu fokus perusahaan, memperbaiki 
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komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik atas strategi 

(Anthony dan Govindarajan, 2009).  

Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton (2000), konsep Balanced 

Scorecard dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja finansial (atau dikenal 

dengan pengukuran kinerja tradisional) dan sebagai alat yang cukup penting bagi 

organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era competitiveness 

dan efektivitas organisasi. Konsep ini memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja 

perusahaan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut sebenarnya 

merupakan penjabaran dari apa yang menjadi misi dan strategi perusahaan dalam jangka 

panjang yang digolongkan menjadi empat perspektif yang berbeda yaitu : 

1. Perspektif keuangan (financial) 

Bagaimana kita berorientasi pada para pemegang saham. 

2. Perspektif pelanggan (customer) 

Bagaimana kita bisa menjadi supplier utama yang paling bernilai bagi para 

customer. 

3. Perspektif bisnis internal (internal business) 

Proses bisnis apa saja yang terbaik yang harus kita lakukan dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek untuk mencapai tujuan keuangan (financial) dan kepuasan 

pelanggan (customer). 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth) 

Bagaimana kita dapat meningkatkan dan menciptakan value secara terus menerus 

terutama dalam hubungannya dengan kemampuan dan motivasi karyawan. 

Balanced Scorecard adalah suatu sistem pendekatan untuk mengukur kinerja 

yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerangka kerja pengukuran yang didasarkan atas 

empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses 

pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorecard merupakan seperangkat alat untuk 

memotivasi karyawan untuk mewujudkan visi perusahaan, tidak hanya sebagai alat 

pengukur kinerja saja tetapi suatu sistem manajamen yang memfokuskan pada usaha 

orang melalui organisasi dan meraih tujuan organisasi baik tujuan utama (primary 

objective) maupun non tujuan utama (secondary objective) (Rangkuti, 2012).  

Balanced Scorecard merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Metode ini tidak hanya menggunakan informasi keuangan 

saja. Metode ini menggunakan informasi non keuangan juga, sehingga hasil yang 

dihasilkan merupakan kinerja yang sesungguhnya karena mencakup jangka pendek dan 

jangka panjang serta melibatkan bagian internal dan eksternal. Balanced Scorecard 

menggunakan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.  

Gambar 2.1 Hubungan Antara Empat Perspektif Dalam Balanced Scorecard 

 
               Sumber: Kaplan dan Norton (2000)  
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2.2.1 Perspektif Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai 

tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam empat perspektif: finansial, pelanggan, 

proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Scorecard memberi 

kerangka kerja, bahasa, untuk mengkomunikasikan misi dan strategi; scorecard 

menggunakan pengukuran untuk memberi informasi kepada para pekerja tentang 

faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan yang akan datang (Kaplan dan 

Norton, 2000). Berikut ini adalah penjelasan perspektif-perspektif yang terdapat di 

Balance Scorecard: 

2.2.1.1 Perspektif Keuangan 

Ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi 

tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja finansial memberikan 

pertunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan 

kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan (Rangkuti, 2012). 

Sudut pandang berdasarkan aspek keuangan berkaitan dengan masalah 

profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai pemegang saham, yaitu untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan yang diukur dengan arus kas dan memperoleh 

keberhasilan yang diukur dengan pertumbuhan pendapatan operasi per divisi serta 

memperoleh kesejahteraan/kemakmuran perusahaan yang diukur dengan peningkatan 

market share per produk dan return on equity. Dengan kata lain, dalam perspektif 

keuangan ini sistem ukuran untuk bisnis adalah keuangan yang memegang peran 

penting dalam meraih sukses pertumbuhan berkaitan dengan profit yang biasanya 

diukur dengan return on investment (ROI), operating income and cash budget, return 

on capital employed atau value added (Veitzhal Rivai, dkk, 2010). 

Sasaran-sasaran perspektif keuangan pada masing-masing tahap dalam siklus 

kehidupan bisnis oleh Kaplan dan Norton (2000) diidentifikasikan menjadi tiga tahap: 

a. Bertumbuh (Growth) 

Perusahaan yang berada pada awal siklus kehidupan bisnis ini menghasilkan 

produk dan jasa yang memiliki potensi pertumbuhan, sehingga strategi dan 

pengukuran perspektif finansial yang dilakukan dapat difokuskan pada 

revenue growth, positive earning, dan sales and market share growth. Untuk 

memanfaatkan potensi tersebut, perusahaan harus mempunyai komitmen 

terhadap sumber daya dalam menghasilkan dan mengembangkan produk dan 

jasa, seperti membangun dan melakukan ekspansi fasilitas produksi; 

melakukan investasi pada sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi; dan 

memelihara hubungan dengan pelanggan. 

b. Bertahan (Sustain) 

Setelah melalui tahap pertumbuhan, perusahaan akan berada dalam tahap 

bertahan yang merupakan tahap kedua. Perusahaan akan tetap melakukan 

investasi dan reinvestasi tetapi sudah membutuhkan pengembalian yang baik 

dari investasi di masa lalu. Investasi yang  dilakukan diarahkan langsung untuk 

mengurangi hambatan-hambatan produksi, memperluas kapasitas, dan untuk 

perbaikan yang berkelanjutan daripada investasi yang dilakukan pada tahap 

pertumbuhan. Perusahaan diharapkan mempertahankan pangsa pasar dan 

berusaha untuk meningkatkan penguasaannya dari tahun ke tahun. 

Kebanyakan perusahaan pada tahap ini akan menggunakan tujuan keuangan 

yang berhubungan dengan profitabilitas dan ukuran yang digunakan seperti 

return on investment (ROI), return on capital emplyed (ROCE), dan economic 

value added (EVA). 
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c. Menuai/Panen (Harvest) 

Perusahaan akan dapat mencapai fase kedewasaan dari siklus kehidupan 

bisnisnya, dimana perusahaan akan menuai hasil dari investasi yang telah 

dilakukannya pada dua fase pertama. Investasi yang dilakukan hanyalah pada 

yang berjangka pendek dan yang mempunyai tingkat pengembalian cepat, 

seperti pemeliharaan peralatan, dan kapasitas lainnya, bukan untuk ekspansi 

atau membangun kapasitas baru karena tujuan utamanya adalah menciptakan 

aliran kas bagi perusahaan. 

Tabel 2.1 Mengukur Tema Keuangan Strategis 

 Tema Strategis 

Bauran dan Pertumbuhan 

Pendapatan 

Penghematan Biaya/ 

Peningkatan produktivitas 
Pemanfaatan Aktifa 

S
tr

a
te

g
i 

U
n

it
 B

is
n

is
 P

er
tu

m
b

u
h

a
n

  Tingkat pertumbuhan 

penjualan segmen 

 Persentase pendapatan 

produk, jasa, pelanggan 

baru 

Pendapatan/ Pekerja 

 Investasi (persentase 

penjualan) 

 Riset dan Pengembangan 

(persentase penjualan) 

B
er

ta
h

a
n

 

 Pangsa pelanggan dan 

sasaran 

 Penjualan silang 

 Persentase pendapatan 

dari aplikasi baru 

 o Profitabilitas lini 

pelanggan dan produk 

 Biaya perusahaan vs 

kompetitor 

 Tingkat penghematan 

biaya 

 Beban tak langsung 

(persentase penjualan) 

 Rasio modal kerja 

 ROCE kategori aktiva 

kunci 

 Tingkat pemanfaatan 

aktiva 

M
en

u
a

i 

 Profitabilitas lini 

pelanggan dan produk 

 Persentase pelanggan 

yang tidak 

menguntungkan 

Biaya unit (per unit output, 

per transaksi) 

 Pengembalian (payback) 

1. Throughput 

Sumber: Kaplan dan Norton (2000) 

2.2.1.2 Perspektif Pelanggan  

Pelanggan merupakan aset yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Mengingat semakin ketatnya persaingan dalam mempertahankan 

pelanggan lama dan merebut pelanggan baru. Sehingga perusahaan perlu melakukan 

identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasukinya. 

Tujuan yang bisa ditetapkan dalam perspektif ini adalah pemuasan kebutuhan 

pelanggan. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam perspektif ini antara lain pangsa 

pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas 

pelanggan (Kaplan dan Norton, 2000). Menurut Kaplan dan Norton (2000), terdapat 

dua kelompok dalam perspektif pelanggan yaitu: 

1. Kelompok pengukuran pelanggan utama 

Lima tolok ukur pada kelompok ini pada dasarnya sama untuk semua jenis 

perusahaan. Kelompok pengukuran ini terdiri dari: 

a. Pangsa Pasar 

Menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di pasar 

tertentu (dalam bentuk jumlah pelanggan, uang yang dibelanjakan, atau 

volume satuan yang terjual). Mengukur pangsa pasar dapat segera dilakukan 

bila kelompok pelanggan sasaran atau segmen pasar sudah ditentukan. 

Kelompok industri, asosiasi perdagangan, data statistik pemerintah dan 
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sumber publik lainnya dapat memberikan estimasi ukuran pasar secara 

keseluruhan.  

b. Akuisisi Pelanggan 

Mengukur dalam bentuk relatif atau absolut, keberhasilan unit bisnis menarik 

atau memenangkan pelanggan atau bisnis baru. Akuisisi pelanggan dapat 

diukur dengan banyaknya jumlah pelanggan baru atau jumlah penjualan 

kepada pelanggan baru di segmen yang ada. Perusahaan dapat memeriksa 

jumlah tanggapan pelanggan terhadap usaha pemasaran perusahaan, dan 

tingkat konversi jumlah pelanggan baru yang sesungguhnya dibagi jumlah 

pemohon prospektif.  

c. Kepuasan Pelanggan 

Menilai tingkat kepuasan atas kriteria kinerja tertentu dalam proporsi nilai. 

Retensi dan akuisisi pelanggan ditentukan oleh usaha perusahaan untuk dapat 

memuaskan berbagai kebutuhan pelanggan. Ukuran kepuasan pelanggan 

memberikan umpan balik mengenai seberapa baik perusahaan melaksanakan 

bisnis. Ada tiga teknik yang biasanya digunakan yaitu survey melalui pos, 

wawancara telepon dan wawancara pribadi. 

d. Profitabilitas Pelanggan 

Mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pelanggan atau segmen 

tertentu setelah menghitung berbagai pengeluaran yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut.  

e. Retensi Pelanggan 

Hal ini dapat diukur dengan mempertahankan pelanggan yang ada di segmen 

tersebut. Perusahaan dapat melakukan identifikasi  ke seluruh pelanggan 

dengan mengukur retensi pelanggan dari periode ke periode. Selain 

mempertahankan pelanggan, banyak perusahaan menginginkan dapat 

mengukur loyalitas pelanggan melalui persentase pertumbuhan bisnis dengan 

pelanggan yang ada saat ini. 

Gambar 2.2 Ukuran Utama Perspektif Pelanggan 

      Sumber: Kaplan dan Norton (2000)  

2. Kelompok pengukuran nilai pelanggan 

Kelompok ini merupakan atribut yang diberikan perusahaan terhadap produk dan 

jasanya untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pada target pasar perusahaan 

melalui produk dan jasa tersebut. Atribut ini dapat dibagi dalam tiga kategori 

yaitu: 

 

 

Profitabilitas 

Pelanggan 

Pangsa Pasar 

Akuisisi 

Pelanggan 

Retensi 

Pelanggan 

Kepuasan 

Pelanggan 
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a) Atribut produk dan jasa 

Atribut produk dan jasa mencakup fungsionalitas produk atau jasa, harga dan 

mutu. Dalam hal ini, minat pelanggan dapat berbeda-beda, misalnya ada 

konsumen yang mengutamakan fungsi produk, penyampaian dengan tepat 

waktu, dan harga yang murah. Di lain pihak, ada konsumen yang membayar 

pada tingkat harga yang tinggi untuk ciri dan atribut tertentu dari produk 

yang dibelinya. 

b) Hubungan pelanggan 

Hubungan pelanggan mencakup penyampaian produk atau jasa kepada 

pelanggan yang meliputi dimensi waktu tanggap dan penyerahan, serta 

bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk / jasa dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

c) Citra dan reputasi 

Citra dan reputasi menggambarkan faktor-faktor tak berwujud yang membuat 

pelanggan tertarik kepada suatu perusahaan. Dimensi citra dan reputasi 

memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif menjelaskan diri kepada 

para pelanggan. Membangun citra dan reputasi dapat dilakukan melalui iklan 

dan menjaga kualitas seperti apa yang dijanjikan sehingga mampu 

menghasilkan loyalitas pelanggan.  

Gambar 2.3 Proporsi Nilai Pelanggan 

 

 

 

 

       

 

   Sumber: Kaplan dan Norton (2000) 

2.2.1.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif proses bisnis internal yaitu kemampuan perusahaan untuk 

melakukan peningkatan secara terus-menerus melalui kegiatan proses produksi yang 

lebih baik, distribusi menjadi lebih cepat, cakupan hubungan masyarakat menjadi 

lebih luas, inovasi produk menjadi lebih cepat, serta tanggung jawab sosial ke 

masyarakat menjadi lebih baik (Rangkuti, 2012). 

Menurut Kaplan dan Norton (2000), setiap bisnis memiliki rangkaian proses 

tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang 

baik.  Model ini terdiri atas tiga proses bisnis utama, yaitu: 

1. Proses Inovasi 

Dalam proses ini, terdapat dua komponen. Pada komponen pertama, para manajer 

melaksanakan penelitian pasar untuk mengenali ukuran pasar, bentuk preferensi 

pelanggan dan tingkat harga produk dan jasa sasaran. Komponen kedua yaitu 

merancang dan mengembangkan produk dan jasa yang akan memuaskan segmen 

sasaran. Pendeketan ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan perhatian 

cukup besar kepada riset, perancangan dan proses pengembangan yang 

menghasilkan produk, jasa dan pasar baru.  

2. Proses Operasi 

Proses operasi adalah tempat di mana produk dan jasa diproduksi dan 

disampaikan kepada pelanggan. Proses ini menitikberatkan kepada penyampaian 

 + Nilai Atribut Produk / Jasa 

Fungsionalitas Mutu Harga Waktu 

Citra Hubungan 

Model Generik 

= + + 
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produk dan jasa kepada pelanggan yang ada secara efisien, konsisten dan tepat 

waktu. Lama siklus atau waktu penyelesaian proses produksi dapat diukur dengan 

berbagai cara. Awal siklus produksi dapat mengacu kepada waktu ketika : 

1. Pesanan pelanggan diterima 

2. Pesanan pelanggan atau produksi barang dijadwalkan 

3. Bahan baku dipesan untuk pesanan atau produksi barang 

4. Bahan baku diterima 

5. Produksi dimulai 

Demikian juga akhir siklus produksi dapat mengacu kepada waktu ketika: 

1. Produksi atas pesanan atau barang yang dihasilkan selesai 

2. Pesanan atau barang yang diproduksi berada dalam persediaan barang jadi, 

siap untuk dikirimkan 

3. Pesanan dikirimkan 

4. Pesanan diterima pelanggan 

Proses operasi dapat diukur dengan menggunakan rumus Manufacturing Cycle 

Effectiveness (MCE) yaitu: 

 

 

Rasio yang dihasilkannya kurang dari 1 karena: 

 

 

 

Dalam suatu proses arus Just In Time yang ideal, waktu penyelesaian untuk 

memproduksi suatu barang adalah sama dengan waktu pengolahannya. Dalam situasi 

ini, jika rasio MCE mendekati 1, kemampuan perusahaan untuk proses operasi 

semakin baik. Semakin rendah MCE, maka perusahaan telah melakukan kegiatan-

kegiatan yang tidak efisien. 

3. Layanan Purna Jual  

Proses ini merupakan jasa pelayanan kepada pelanggan setelah penjualan atau 

penyampaian produk dan jasa. Layanan purna jual mencakup garansi dan 

berbagai aktivitas perbaikan, penggantian produk yang rusak dan yang 

dikembalikan, serta proses pembayaran, seperti administrasi kartu kredit. proses 

layanan purna jual memungkinkan perusahaan untuk menentukan berbagai aspek 

penting layanan yang diberikan perusahaan setelah produk atau jasa yang dibeli 

sampai ke tangan pelanggan. 

Gambar 2.4 Perspektif Proses Bisnis Internal 

 

 

 

 

 

      Sumber: Kaplan dan Norton (2000) 
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2.2.1.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif yang terakhir dalam Balanced Scorecard adalah perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Sumber utama dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan adalah manusia, sistem, dan prosedur. Untuk mencapai tujuan perspektif 

finansial, pelanggan, dan proses bisnis internalm perusahaan harus melakukan 

investasi dengan memberikan pelatihan kepada pengurusnya, meningkatkan teknologi 

dan sistem informasi, serta menyelaraskan berbagai prosedur dan kegiatan operasional 

yang merupakan sumber utama perspektif pembelajara dan pertumbuhan (Rangkuti, 

2012). 

Tujuan di dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah 

menyediakan infrastruktur yang memungkinkan agar tujuan tiga perspektif lainnya 

dapat tercapai. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor 

pendorong untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam tiga perspektif sebelumnya 

(Kaplan dan Norton, 2000). 

Dalam perspektif ini, terdapat tiga kategori utama yaitu : 

1) Kapabilitas Pekerja 

Dalam melakukan pengukuran terhadap kapabilitas pekerja, pengukuran 

dilakukan atas tiga hal pokok yaitu pengukuran terhadap kepuasan pekerja, 

pengukuran terhadap retensi pekerja, dan pengukuran terhadap produktivitas 

pekerja. 

Tujuan dari kepuasan pekerja yaitu menyatakan bahwa moral pekerja dan 

kepuasan kerja secara keseluruhan saat ini dipandang sangat penting oleh 

sebagian besar perusahaan. Perusahaan biasanya mengukur kepuasan pekerja 

dengan survey tahunan atau survey rutin dimana persentase tertentu dari para 

pekerja yang dipilih secara acak di survey setiap bulan. Unsur-unsur dalam suatu 

survey kepuasan pekerja dapat meliputi: 

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan  

2. Penghargaan karena telah melakukan pekerjaan dengan baik 

3. Akses yang memadai kepada informasi untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan baik 

4. Dorongan aktif untuk bekerja kreatif dan menggunakan inisiatif 

5. Tingkat dukungan dari fungsi staff 

6. Kepuasan keseluruhan dengan perusahaan 

Tujuan retensi pekerja adalah untuk mempertahankan selama mungkin para 

pekerja yang diminati perusahaan. Para pekerja yang bekerja dalam jangka yang 

lama dan loyal membawa nilai perusahaan, pengetahuan tentang berbagai proses 

organisasional dan diharapkan sesitivitasnya terhadap kebutuhan para pelanggan. 

Retensi pekerja pada umumnya diukur dengan persentase keluarnya pekerja. 

Produktivitas pekerja adalah suatu ukuran hasil, dampak keseluruhan usaha 

peningkatan moral dan keahlian ppekerja, inovasi, proses internal dan kepuasan 

pelanggan. Ukuran yang biasanya dipakai untuk mengukur produktivitas pekerja 

yaitu pendapatan per pekerja.  

2) Kapabilitas Sistem Informasi 

Peningkatan kualitas karyawan dan produktivitas karyawan juga dipengaruhi oleh 

akses terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Pegawai dibidang 

operasional memerlukan informasi cepat, tepat waktu, dan akurat sebagai umpan 

balik. Oleh sebab itulah, karyawan membutuhkan suatu sistem informasi yang 

mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Rasio ini mengukur ketersediaan informasi saat ini dibandingkan dengan 

antisipasi kebutuhan perusahaan yang akan datang. Ukuran ketersediaan 
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informasi strategis dapat berupa persentase berbagai proses yang mempunyai 

umpan balik mutu, lama siklus, dan biaya, serta persentase para pekerja garis 

depan yang memiliki akses informasi online tentang pelanggan. 

3) Motivasi, Pemberdayaan, dan Keselarasan 

Meskipun pekerja yang terampil dilengkapi dengan akses kepada informasi yang 

luas, tidak akan memberi kontribusi bagi keberhasilan perusahaan jika mereka 

tidak termotivasi bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan, atau jika 

mereka tidak diberikan kebebasan membuat keputusan dan mengambil tindakan. 

Ukuran yang digunakan bisa dilihat dari jumlah saran yang diajukan karyawan, 

jumlah saran yang diimplementasikan, tingkat kemampuan karyawan untuk 

mengetahui visi dan misi yang diemban oleh perusahaan, dan keselarasan 

individu dengan organisasi. 

Gambar 2.5 Kerangka Kerja Ukuran Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          Sumber: Kaplan dan Norton (2000) 

2.3 Pengertian Bank 

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah (Siamat, 2008) : 

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya, dalam ranka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak. 

2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan 

bahwa bank dibedakan menjadi dua yaitu : 

 

 

Hasil 

Retensi 

Pekerja 

Produktivitas 

Pekerja 

Kepuasan 

kerja 

Insfrastuktur 

teknologi 

Iklim untuk 

bertindak 

Kompetensi 

staf 

Faktor yang mempengaruhi 

Analisis Pengukuran..., Kanti Wulansuci Rachamadhani, Ak.-IBS, 2014



13 
 

1) Bank Umum, usahanya meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual atau menjamin: 

i. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

ii. Obligasi, dan lain-lain 

2) Bank Perkreditan Rakyat, usahanya meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Deposito Bank Indonesia 

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank 

lain. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Masalah Analisis Kesimpulan 

Geert 

J.M 

Braam 

dan 

Edwin J 

Nijssen 

(2004) 

Performance 

Effects of Using 

The Balanced 

Scorecard : A Note 

on The Dutch 

Experience 

Bagaimana cara 

Balanced Scorecard 

mempengaruhi 

kinerja 

Penelitian ini 

dilakukan di Belanda 

dengan menggunakan 

sample 100 

perusahaan bisnis. 

Sebagian besar 

informan adalah 

controller dan/atau 

kepala departemen 

keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan 

diukur menggunakan 

ROI. Data dianalisis 

menggunakan analisis 

regresi. 

Penggunaan Balanced 

Scorecard tidak secara 

otomatis meningkatkan 

kinerja perusahaan, tetapi 

cara penggunaan Balanced 

Scorecard yang berhubungan 

dengan strategi perusahaan 

secara positif mempengaruhi 

kinerja perusahaan dan 

sebaliknya.  

 

Imelda 

R.H.N 

(2004) 

Implementasi 

Balanced 

Scorecard pada 

Organisasi Publik  

Bagaimana 

penerapan Balanced 

Scorecard pada 

organisasi publik 

Perspektif keuangan 

diukur dengan 

menggunakan biaya 

jasa yang diberikan, 

pelanggan diukur 

dengan menggunakan 

tingkat kepuasan 

konsumen, bisnis 

internal diukur dengan 

menggunakan waktu 

untuk penyerahan 

Balanced Scorecard dapat 

digunakan untuk organisasi 

publik dengan memodifikasi 

konsep Balanced Scorecard. 

Modifikasi yang dilakukan 

yaitu tujuan utama suatu 

organisasi publik adalah 

memberi pelayanan kepada 

masyarakat agar dapat 

tercapai secara efektif dan 

efisien, posisi antara 
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Peneliti Judul Penelitian Masalah Analisis Kesimpulan 

jasa, dan 

pembelajaran dan 

pertumbuhan diukur 

dengan menggunakan 

jumlah training yang 

diikuti karyawan. 

Penelitian dilakukan 

dengan cara melihat 

catatan manual, 

melalui survey 

menggunakan email, 

interview terhadap 

individu atau tim, dan 

melalui database. 

perspektif finansial dan 

perspektif pelanggan serta 

perspektif customers diubah 

menjadi perspektif customers 

& stakeholders dan perspektif 

learning and growth menjadi 

perspektif employess and 

organization capacity. 

Fawzi Al 

Sawalqa, 

David 

Holloway 

dan 

Manzurul 

Alam 

(2011) 

Balanced 

Scorecard 

Implementation in 

Jordan : An Initial 

Analysis 

Bagaimana 

pelaksanaan 

Balanced Scorecard 

pada perusahaan-

perusahaan di 

Yordania 

Peneliti melakukan 

survey pada 168 

perusahaan menengah 

dan besar. Perusahaan 

yang dijadikan sampel 

adalah perusahaan 

yang memiliki 50 

karyawan ke atas. 

Untuk memperoleh 

data, peneliti 

menggunakan 

kuesioner.  

Sebesar 35.1% perusahaan 

yang telah menerapkan 

Balanced Scorecard dan 30% 

yang mempertimbangkan 

untuk menggunakan konsep 

Balanced Scorecard. 

Keterbatasan dari penelitian 

ini adalah penelitian ini tidak 

valid untuk perusahaan kecil. 

Venda 

Arsenia 

Laksmita 

(2011) 

Analisis 

Pengukuran 

Kinerja Perusahaan 

Dengan Metode 

Balanced 

Scorecard (Studi 

Kasus Pada PT 

Bank Jateng Utama 

Semarang) 

Bagaimana 

mengukur kinerja PT 

Bank Jateng Utama 

Semarang bila 

diukur menggunakan 

Balanced Scorecard 

Perspektif keuangan 

diukur dengan NPL, 

LDR, Profit Margin, 

ROA, dan BOPO, 

pelanggan diukur 

dengan menggunakan 

tingkat kepuasan 

konsumen, Market 

Share,dan 

profitabilitas 

konsumen, bisnis 

internal diukur dengan 

tingkat inovasi 

perusahaan dan proses 

operasi pelayanan, 

serta pembelajaran 

dan pertumbuhan 

diukur dengan 

menggunakan tingkat 

kepuasan karyawan, 

tingkat produktivitas 

karyawan, dan tingkat 

pelatihan karyawan. 

Perspektif keuangan NPL, 

LDR, Profit Margin, dan 

BOPO dapat dikategorikan 

baik. Sedangkan ROA 

dikategorikan cukup baik. 

Perspektif pelanggan 

menunjukkan bahwa pangsa 

pasar dan profitabilitas 

pelanggan telah menurun 

buruk, namun tingkat 

kepuasan pelanggan dapat 

dianggap cukup memuaskan. 

Perspektif proses bisnis 

internal menunjukkan bahwa 

tingkat inovasi perusahaan 

tidak mengalami peningkatan. 

Perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan menunjukkan 

bahwa penurunan 

produktivitas karyawan 

dikategorikan buruk, 

peningkatan tingkat pelatihan 

karyawan dalam kategori 
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Peneliti Judul Penelitian Masalah Analisis Kesimpulan 

Penelitian dilakukan 

dengan cara 

menyebarkan 

kuesioner dan 

wawancara serta 

melihat dokumen, 

catatan-catatan resmi 

perusahaan. 

baik, sedangkan tingkat 

kepuasan karyawan 

dikategorikan baik/puas. 

Sabah M. 

Al-Najjar 

dan 

Khawla 

H. Kalaf 

(2012) 

Designing a 

Balanced 

Scorecard to 

Measure a Bank’s 

Performance : A 

Case Study 

Bagaimana 

Balanced Scorecard 

dikembangkan dan 

diterapkan dalam 

mengevaluasi 

kinerja Bank Lokal 

Besar (LLB) di Irak 

antara tahun 2006-

2009 

Perspektif keuangan 

diukur menggunakan 

Liquidity Ratio, ROI, 

ROE, Profit Margin, 

dan Laverage Ratio. 

Pelanggan diukur 

menggunakan 

Customer 

Satisfaction, 

Customers’ Growth, 

Growth of Saving 

Accounts, dan Growth 

of Safety Deposits. 

Bisnis internal diukur 

menggunakan 

Productivity Growth, 

Growth of Banking 

Services, Credit 

Growth, Growth in 

Software 

Applications, dan 

Front Office 

Employees. 

Pembelajaran dan 

pertumbuhan diukur 

menggunakan 

Employee 

Productivity, 

Employee Turnover 

Rate, Growth of the 

Bank’s Branches, 

Employee 

Participation in 

Development 

Programs, dan the 

Number of Employees 

using IT in their work.  

Kinerja LLB di 3 tahun 

pertama lemah dan pada 

tahun 2009 cukup. Perspektif 

keuangan mengalami 

peningkatan, perspektif bisnis 

internal buruk, perspektif 

pelanggan buruk, dan 

perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan lebih baik 

daripada perspektif pelanggan 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Kantor Pusat Bank Syariah XYZ yang terletak di 

daerah Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah XYZ Jatibening 

(nasabah dan karyawan). Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank Syariah 

XYZ tahun 2009-2011. Penelitian ini bersifat studi kasus dimana penelitian ini bertujuan 

untuk memahami objek yang diteliti secara lebih mendalam yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

(Sekaran, 2010). Data primer yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan yang absolut 

seperti data untuk mengetahui proses operasi. Sedangkan data kualitatif adalah data 

yang pada umumnya berupa persepsi atau informasi tertulis yaitu seperti informasi 

kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan sebagainya. 

Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau data dapat diperoleh melalui orang lain atau lewat dokumen (Sekaran, 

2010). Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan perbankan 

Kinerja Bank Syariah 
XYZ Tahun 2009-2011 
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yang dibutuhkan. Selain itu data sekunder juga dapat diperoleh melalui studi pustaka, 

internet, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.  

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 

dengan menggunakan telepon. 

2. Observasi 

Adalah metode pengumpulan data langsung dari perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian. Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2009). Data yang diperoleh adalah 

data yang berkaitan dengan proses operasi dalam melayani pelanggan. 

3. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan 

mempelajari dokumen atau catatan perusahaan serta dokumen lainnya yang 

berkaitan. 

4. Kuesioner 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. 

5. Studi Kepustakaan 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti dengan mempelajari buku referensi, 

jurnal, internet dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pengendalian 

kualitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dasar teoritis untuk 

pembahasan.  

 

3.3 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk perancangan konsep Balanced Scorecard yang 

digunakan sebagai tolok ukur kinerja Bank Syariah XYZ. Variabel yang digunakan yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

Dalam penelitian ini, penulis mengikuti rumus yang ditulis dalam skripsi Hardiani 

(2011) : 

3.3.1 Perspektif Keuangan 

a. Return On Asset (ROA) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba 

secara keseluruhan. Rumus ROA yaitu: 

  ROA = (Laba Sebelum Pajak / Rata-Rata Total Aktiva) x 100% 
Berdasarkan PBI No.6/10/PBI/2004, ROA dikatakan sangat baik jika ROA ≥ 2%, 

ROA antara 1,25% - 2% dikategorikan baik, ROA antara 0,5% - 1,25% dapat 

dikategorikan cukup baik, ROA antara 0% - 0,5% dikategorikan kurang baik, 

ROA ≤ 0% dapat dikategorikan tidak baik. 
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b. Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) 

Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya atau rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional dihitung berdasarkan 

penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional. Pendapatan 

operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan 

operasional lainnya. Rumus BOPO yaitu: 

BOPO = (Total Biaya Operasional / Total Pendapatan Operasional) x 

100% 
Standar ketentuan yang ditetapkan oleh PBI No.6/10/PBI/2004 untuk rasio BOPO 

sebesar 92% - 94%. Jika nilai rasio BOPO di atas 94% maka dikatakan tidak baik. 

c. Fee Based Income 

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara pendapatan operasional di luar 

pendapatan bunga dengan pendapatan operasional bank. Fee Based Income  

dikelola oleh bank dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan faktor 

resiko. 
Fee Based Income = Pendapatan Operasional di luar Pendapatan Bunga 

        Pendapatan Operasional 

d. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan untuk 

setiap satuan mata uang yang menjadi modal perusahaan atau bisa juga untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan memberikan imbal hasil tiap tahunnya per 

satu mata uang yang diinvestasikan investor ke perusahaan tersebut. 
  ROE = (Laba Setelah Pajak / Total Modal Pemegang Saham) x 100% 

e. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio ini mengukur kecukupan modal guna menutupi kemungkinan kegagalan 

dalam pemberian kredit. sebagaimana yang dijelaskan dalam PBI 

NO.6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status 

Bank, bank wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan 

memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% atau lebih. 

                       CAR = (Modal / ATMR) X 100% 

3.3.2 Perspektif Pelanggan 

a. Kepuasan Pelanggan 

Mengukur dan mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan perbankan. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

Kepuasan Pelanggan =   Jumlah Total Rata-Rata Responden 

    Total Pernyataan Responden 

Dengan demikian, diperoleh kategori tingkat variabel sebagai berikut: 

1,00-1,79 = Sangat rendah 

1,80-2,59 = Rendah 

2,60-3,39 = Cukup tinggi 

3,40-4,19 = Tinggi 

4,20-5,00 = Sangat tinggi 

b. Pangsa Pasar 

Market Share digunakan untuk mengetahui seberapa luas tingkat 

penguasaan segmen pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Semakin 

tinggi tingkat Market Share, maka semakin baik, karena dianggap 
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perusahaan mampu menguasai pasar dengan baik. Penulis membandingkan 

market share Bank Syariah XYZ dengan market share Bank Syariah lain. 

c. Profitabilitas Pelanggan 

Untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan 

perbankan dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Semakin tinggi 

tingkat persentase profitabilitas pelanggan, maka semakin baik karena 

dianggap perusahaan mampu memperoleh keuntungan dari nasabah atas 

pemakaian produk/jasa bank yang telah disediakan untuk nasabah. Rumus 

yang digunakan yaitu: 

Profitabilitas Pelanggan = Laba Bersih Sebelum Pajak  x 100% 

               Penjualan Bersih 

3.3.3 Perspektif Bisnis Internal 

a. Inovasi 

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk atau 

jasa yang baru dan mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada 

terhadap total jasa yang ditawarkan. Rumus yang digunakan yaitu: 
Inovasi = Produk/Jasa yang baru ditawarkan/dikembangkan x 100% 

                    Total produk yang sudah ada  

b. Operasi 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada nasabah. Dalam proses operasi, terdapat dua hal yang diukur yaitu 

menilai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses transaksi 

menggunakan skala rasio dan menilai kualitas pelayanan dengan 

menggunakan skala ordinal. Adapun pengukuran waktu pemrosesan 

transaksi adalah: 

1. Processing time 

Waktu yang diperlukan nasabah untuk mengisi formulir aplikasi 

transaksi. 

2. Inspection time 

Waktu yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mengidentifikasi 

keinginan nasabah dan mengidentifikasi data nasabah. 

3. Movement time 

Waktu yang dibutuhkan nasabah untuk menyerahkan formulir aplikasi 

ke karyawan atau waktu yang dibutuhkan karyawan untuk 

menyerahkan bukti transaksi kepada nasabah. 

4. Waiting time 

Waktu yang diperlukan nasabah menunggu atau mengantri. 

c. Layanan Purna Jual 

Untuk menunjukkan citra positif perusahaan melalui peningkatan kualitas 

kinerja karyawan dalam rangka untuk mencapai kepuasan nasabah. 

Layanan purna jual diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisi hal-

hal yang berkaitan dengan penilaian kinerja perspektif pelanggan dan 

perspektif bisnis internal. Diukur melalui instrumen yang meliputi fasilitas 

pelayanan, tingkat pelayanan, kondisi karyawan, serta ketenangan dan 

kenyamanan. 

3.3.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

a. Tingkat Kepuasan Pekerja 

Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

kepuasan karyawan selama bekerja dalam periode tertentu di suatu 

perusahaan. Diukur melalui instrumen yang meliputi kepemimpinan, 
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motivasi, semangat kerja, kondisi fisik serta kepuasan karyawan. Rumus 

yang digunakan yaitu: 

Kepuasan Pekerja = Total Nilai Rata-Rata Responden   x 100% 

               Jumlah Pernyataan Responden 

Dengan demikian, diperoleh kategori tingkat variabel sebagai berikut: 

1,00-1,79 = Sangat rendah 

1,80-2,59 = Rendah 

2,60-3,39 = Cukup tinggi 

3,40-4,19 = Tinggi 

4,20-5,00 = Sangat tinggi 

b. Tingkat Produktivitas Pekerja 

Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas para 

pekerja di perusahaan perbankan. Semakin tinggi tingkat produktivitas 

pekerja, maka semakin baik karena dianggap karyawan dalam perusahaan 

tersebut cukup baik dalam bekerja dan melakukan tugasnya masing-masing. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

Produktivitas Pekerja =  Laba Bersih Sebelum Pajak   x 100% 

        Total Karyawan Keseluruhan 

c. Tingkat Retensi Karyawan 

Retensi karyawan dihitung menggunakan perhitungan perputaran karyawan 

kunci. Semakin tinggi tingkat retensi karyawan, maka semakin tinggi pula 

prosentase perputaran karyawan. Rumus yang digunakan yaitu: 

Retensi Karyawan = Jumlah karyawan yang keluar x 100% 

                Jumlah karyawan keseluruhan 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja dengan Metode Balanced Scorecard 

Menurut Teori Kaplan dan Norton dengan Penerapannya di Bank Syariah XYZ  

Tabel 4.1 Aspek Pengukuran Kinerja Menurut Kaplan dan Norton dan Aspek 

Pengukuran Kinerja Pada Bank Syariah XYZ 

No Perspektif 
Aspek Pengukuran Kinerja 

Teori Kaplan dan Norton Penerapan di Bank Syariah XYZ 

1 Keuangan Tingkat pertumbuhan penjualan, 

ROI, ROCE, EVA, arus kas 

operasi 

Tahap-tahap kondisi keuangan: 

a. Bertumbuh (Growth) 

b. Bertahan (Sustain) 

c. Menuai (Harvest) 

Laba bersih, pembiayaan, DPK,  fee 

based income, CAR, ROA, ROE, 

NRM, BOPO. 

Tahap-tahap kondisi keuangan: 

a. Bertumbuh (Growth) 

b. Bertahan (Sustain) 

c. Menuai (Harvest) 

2 Pelanggan Pangsa pasar, akuisisi pelanggan, 

retensi pelanggan, kepuasan 

pelanggan, profitabilitas 

pelanggan 

Jumlah rekening, jumlah ATM dan 

jaringan kantor, penghargaan, market 

share. 

3 Bisnis 

Internal 

Proses inovasi, proses operasi, 

layanan purna jual 

Pusat pengaduan nasabah (customer 

care), indeks kepatuhan, implementasi 

GCG 

4 People 

Development 

Kapabilitas pekerja, kapabilitas 

sistem informasi, motivasi, 

pemberdayaan dan keselarasan. 

Jumlah pegawai, training dan 

pelatihan, pengembangan e-learning, 

peningkatan budaya perusahaan 
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Berikut adalah analisa perbandingan aspek pengukuran kinerja menggunakan 

metode Balanced Scorecard menurut Kaplan dan Norton dengan penerapannya di 

Bank Syariah XYZ: 

4.1 Perspektif Keuangan 

Dalam mengukur perspektif keuangan, Bank Syariah XYZ menggunakan 

beberapa indikator yaitu laba bersih, pembiayaan, DPK,  fee based income, CAR, 

ROA, ROE, NRM dan BOPO. Bank Syariah XYZ tidak menggunakan ROCE, EVA 

dan arus kas operasi. Hal ini dikarenakan selama tahun 2009-2011, Bank Syariah 

XYZ masih berada pada masa “Bertumbuh” sehingga Bank Syariah XYZ fokus pada 

peningkatan laba bersih, pengingkatan jumlah pembiayaan dan peningkatan dana 

pihak ketiga. Bank Syariah XYZ menginginkan produk dan jasa yang dimiliki 

memiliki potensi pertumbuhan. 

Bank Syariah  XYZ fokus pada peningkatan pendapatan dengan 

meningkatkan jumlah porsi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan fokus 

pada pengendalian biaya operasional sehingga nantinya akan meningkatkan 

pendapatan bank. Bank Syariah XYZ dikatakan sedang ada pada tahap “Bertumbuh” 

karena Bank Syariah XYZ sedang melakukan ekspansi atau memperkenalkan produk 

dan jasa yang ditawarkan serta meningkatkan infrastruktur yang dimiliki sehingga 

dapat menjangkau pelanggan dan pasar baru. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

jumlah jaringan kantor dan jaringan ATM Bank Syariah XYZ yang ada pada Gambar 

4.12 dan Gambar 4.13. Selama tahun 2009-2011, Bank Syariah XYZ melakukan 

investasi melalui perluasan jaringan kantor dan jaringan ATM. Hal ini dilakukan 

karena Bank Syariah XYZ ingin menciptakan hubungan dengan nasabah dengan cara 

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Selain itu, ini menjadi salah satu 

jalan bagi Bank Syariah XYZ dalam mempromosikan produk dan jasa yang dimiliki.  

Bank Syariah XYZ mencapai keberhasilan dengan meningkatnya jumlah laba 

bersih dan meningkatnya jumlah nasabah yang dibuktikan pada Gambar 4.2 dan 

Gambar 4.11. Peningkatan jumlah laba bersih berbanding lurus dengan peningkatan 

jumlah nasabah. Ini membuktikan bahwa Bank Syariah XYZ berhasil menciptakan 

hubungan baik nasabah baru sehingga nasabah percaya untuk menggunakan produk 

dan jasa Bank Syariah XYZ.  

4.2 Perspektif Pelanggan 

Penerapan pengukuran kinerja pada perspektif pelanggan dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard yang dilakukan Bank Syariah XYZ sudah 

sesuai dengan konsep teori Kaplan dan Norton. Hanya saja, ada beberapa indikator 

yang dimiliki oleh teori Kaplan dan Norton tidak diterapkan oleh Bank Syariah XYZ. 

Bank Syariah XYZ mengukur kinerja perspektif pelanggan menggunakan jumlah 

rekening, jumlah ATM dan jaringan kantor, penghargaan dan market share. Dalam 

teori Kaplan dan Norton, perspektif pelanggan dapat diukur menggunakan lima 

indikator yaitu pangsa pasar, akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, kepuasan 

pelanggan dan profitabilitas pelanggan. 

Pada intinya, konsep yang diterapkan Bank Syariah XYZ sama intinya dengan 

konsep yang dibuat oleh Kaplan dan Norton. Pangsa pasar Bank Syariah XYZ 

dijelaskan pada gambar berikut: 
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Gambar 4.1 Market Share Dana Pihak Ketiga 2009 

 

     Sumber: Annual Report Bank Syariah XYZ Tahun 2009 

Gambar 4.2 Market Share Dana Pihak Ketiga 2010 

 
          

      Sumber: Annual Report Bank Syariah XYZ Tahun 2010 

Gambar 4.3 Market Share Dana Pihak Ketiga 2011 

 
                    Sumber: Annual Report Bank Syariah XYZ Tahun 2011 

Pangsa pasar untuk dana pihak ketiga pada Bank Syariah XYZ selama 2009-

2011 mengalami fluktuasi. Dari sisi total dana pihak ketiga per 31 Desember 2009, 

Bank Syariah XYZ menguasai 36,67% pangsa pasar perbankan syariah dan 

mengalami peningkatan per 31 Desember 2010 sebesar 1,47% menjadi 38,14%. 

Namun, pangsa pasar Bank Syariah XYZ mengalami penurunan per 31 Desember 

2011 sebesar 1,21% menjadi 36,93%. Penurunan ini terjadi dikarenakan penurunan 

pangsa pasar deposito dan giro Bank Syariah XYZ.  
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Gambar 4.4 Market Share Pembiayaan 2009 

 
                     Sumber: Annual Report Bank Syariah XYZ Tahun 2009 

Gambar 4.5 Market Share Pembiayaan 2010 

 
                     Sumber: Annual Report Bank Syariah XYZ Tahun 2010 

Gambar 4.6 Market Share Pembiayaan 2011 

 
                     Sumber: Annual Report Bank Syariah XYZ Tahun 2011 

Pangsa pasar untuk pembiayaan pada Bank Syariah XYZ mengalami 

peningkatan selama 2009-2011. Dari sisi pembiayaan per 31 Desember 2009, Bank 

Syariah XYZ menguasai 34,26% pangsa pasar perbankan syariah. Lalu mengalami 

peningkatan per 31 Desember 2010 sebesar 0,9% menjadi 35,16%. Pangsa pasar Bank 

Syariah XYZ mengalami peningkatan lagi per 31 Desember 2011 sebesar 0,62% 

menjadi 35,78%. Peningkatan-peningkatan yang terjadi dikarenakan pertumbuhan 

pembiayaan Bank Syariah XYZ yang melampaui pertumbuhan pembiayaan 

perbankan syariah. 

Akuisisi pelanggan bisa dilihat pada jumlah rekening dari tahun ke tahun. 

Jumlah rekening Bank Syariah XYZ selama tahun 2009-2011 mengalami peningkatan 

yang bisa dilihat pada Gambar 4.11. Dengan meningkatnya jumlah rekening, itu 

artinya jumlah pelanggan atau nasabah Bank Syariah XYZ semakin meningkat pula.  

Kepuasan nasabah bisa dilihat dari hasil survey berikut. Penulis melakukan 

penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada nasabah di Kantor Cabang 

Bank Syariah 
XYZ 
34% 

Bank Syariah 
Lain 
66% 

2009 

Bank Syariah 
XYZ 
35% Bank Syariah 

Lain 
65% 

2010 

Bank Syariah 
XYZ 
36% 

Bank Syariah 
Lain 
64% 

2011 

Analisis Pengukuran..., Kanti Wulansuci Rachamadhani, Ak.-IBS, 2014



24 
 

Pembantu Bank Syariah XYZ Jatibening sebanyak 83 kuesioner namun yang kembali 

ke penulis ada 50 kuesioner. Adapun deskripsi data responden diperoleh berdasarkan 

usia dan pendidikan terakhir responden.  

Tabel 4.2 Profil Demografi Usia Responden 

 USIA TOTAL 

 20-30 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun >50 Tahun  

 N % N % N % N %  

Laki-laki 10 47,6 13 62 3 60 2 66,7 28 

Perempuan 11 52,4 8 38 2 40 1 33,3 22 

TOTAL 21 100 21 100 5 100 3 100 50 
         Sumber: Data Primer Yang Diolah 

Tabel 4.3 Profil Demografi Pendidikan Responden 

 PENDIDIKAN TERAKHIR TOTAL 

 Strata 2 Strata 1 Diploma SMA SMK  

 N % N % N % N % N %  

Laki-laki 3 42,9 11 50 6 66,7 4 30,8 3 100 27 

Perempuan 4 57,1 11 50 3 33,3 5 69,2 0 0 23 

TOTAL 7 100 22 100 9 100 9 100 3 100 50 
Sumber: Data Primer Yang Diolah 

 Adapun hasil uji reliabilitas dan validitas dari kuesioner tersebut adalah: 

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Nasabah 

No Variabel Penelitian Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Fasilitas Pelayanan 0,838 Reliabel 

2 Tingkat Pelayanan 0,804 Reliabel 

3 Kondisi Karyawan 0,780 Reliabel 

4 Kualitas Karyawan 1 Reliabel 

5 Ketenangan dan Kenyamanan 0,690 Reliabel 
Sumber: SPSS 20 

Indikator untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach’s Alpha, apabila nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,70 menunjukkan instrumen yang digunakan reliable. Dari 

Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa tanggapan nasabah dengan menggunakan uji 

reliabilitas mengenai fasilitas pelayanan, tingkat pelayanan, kondisi karyawan, 

kualitas karyawan serta ketenangan dan kenyamanan di Kantor Cabang Pembantu 

Bank Syariah XYZ Jatibening hasilnya adalah reliabel yang artinya apabila kuesioner 

digunakan untuk mengukur kembali objek yang sama, maka hasil yang ditunjukkan 

relatif tidak berbeda. 

Uji validitas dengan menggunakan korelasi Pearson dengan hasil koefisien 

korelasi dari tiap jenis pertanyaan secara statistik adalah signifikan. Hasil uji validitas 

data kepuasan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Uji Validitas Nasabah 

No Variabel Penelitian Pearson Correlation Keterangan Koef Sign 

1 Fasilitas Pelayanan 

- Question 1 

- Question 2 

- Question 3 

 

0,855 (**) 

0,896 (**) 

0,870 (**) 

  

0,000 

0,000 

0,000 

2 Tingkat Pelayanan 

- Question 4 

 

0,725 (**) 

  

0,000 
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- Question 5 

- Question 6 

- Question 7 

- Question 8 

0,859 (**) 

0,849 (**) 

0,648 (**) 

0,667 (**) 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

3 Kondisi Karyawan 

- Question 9 

- Question 10 

- Question 11 

- Question 12 

 

0,648 (**) 

0,824 (**) 

0,779 (**) 

0,877 (**) 

  

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

4 Kualitas Karyawan 

- Question 13 

 

1 

  

0,000 

5 Ketenangan &Kenyamanan 

- Question 14 

- Question 15 

 

0,865 (**) 

0,883 (**) 

  

0,000 

0,000 
       Sumber: SPSS 20 

Sebuah penelitian dikatakan valid apabila memiliki nilai korelasi Pearson di 

atas tingkat signifikasi 0,05. Hasil dari Tabel 4.5 menjelaskan bahwa data kuesioner 

kepuasan nasabah yang telah dilakukan adalah valid. Berikut ini adalah ikhtisar dari 

hasil kuesioner: 

Tabel 4.6 Hasil Kuesioner Kepuasan Nasabah 

Tanggapan Kepuasan Nasabah 
Skor Rata-Rata 

(Mean) 
 Fasilitas Pelayanan  

1 Bank Syariah XYZ terletak di tempat yang strategis 

3,8 
2 Kondisi eksterior gedung Bank Syariah XYZ  

3 
Kerjasama jaringan ATM Bank Syariah XYZ dengan 

ATM bank lain  

 Tingkat Pelayanan  

4 Penawaran berbagai jenis produk Bank Syariah XYZ  

3,84 

5 Memberikan pelayanan jaringan ATM yang luas 

6 
Sikap petugas Bank Syariah XYZ yang ramah dan 

sopan  

7 
Pemberian keuntungan dalam bentuk pendapatan 

bunga 

8 
Pemberian dalam bentuk potongan berupa 

keuntungan kepada nasabah 

 Kondisi Karyawan  

9 Petugas mempunyai pengetahuan yang cukup 

3,85 

10 

Petugas memberikan pelayanan informasi secara 

jelas dan cepat dalam membuka atau menutup 

rekening 

11 
Petugas memberikan pelayanan informasi kredit 

secara jelas 

12 Penawaran produk baru 

 Kualitas Karyawan  

13 Citra perusahaan pada Bank Syariah XYZ 3,88 

 Ketenangan dan Kenyamanan  

14 Desain interior Bank Syariah XYZ 3,81 
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15 
Kemudahan dalam menangani transaksi oleh petugas 

Bank Syariah XYZ 

 Jumlah Skor Nilai Rata-Rata Keseluruhan 3,8 
      Sumber: Data Primer Yang Diolah 

Dari Tabel 4.6, rata-rata nasabah Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah 

XYZ Jatibening memiliki tingkat kepuasan pada kategori “Tinggi” atas segala 

pelayanan yang telah diberikan mencakup fasilitas pelayanan yang diberikan, 

tingkatan pelayanan yang ada, perlakuan karyawan dalam melayani nasabah dan 

suasana yang membuat nasabah senang untuk terus menggunakan jasa yang 

disediakan oleh Bank Syariah XYZ. Hal ini akan meningkatkan loyalitas nasabah 

pada Bank Syariah XYZ. 

4.3 Perspektif Bisnis Internal 

Penerapan pengukuran kinerja pada perspektif bisnis internal dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard yang dilakukan Bank Syariah XYZ sudah 

sesuai dengan konsep teori Kaplan dan Norton. Hanya saja, ada beberapa indikator 

yang dimiliki oleh teori Kaplan dan Norton tidak diterapkan oleh Bank Syariah XYZ. 

Indikator-indikator yang digunakan Bank Syariah XYZ mengukur kinerja perspektif 

bisnis internal adalah pusat pengaduan nasabah (customer care), indeks kepatuhan 

dan implementasi GCG. Dalam teori Kaplan dan Norton, perspektif bisnis internal 

dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu proses inovasi, proses operasi 

dan layanan purna jual.  

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perspektif bisnis internal 

yaitu proses inovasi. Selama tahun 2009-2011, Bank Syariah XYZ tidak melakukan 

inovasi pada produk dan jasa yang ditawarkan. Tidak ada penambahan produk dan 

jasa yang ditawarkan selama 2009-2011.  

Indikator selanjutnya yang digunakan yaitu proses operasi. Proses ini 

menitikberatkan kepada penyampaian produk dan jasa kepada pelanggan yang ada 

secara efisien, konsisten dan tepat waktu. Proses operasi dapat diukur dengan 

menggunakan rumus Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE). Berikut ini adalah 

hasil penelitian yang telah dilakukan: 

Tabel 4.7 Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) 

Keterangan 
Waktu 

Pengolahan  

Waktu 

Pemeriksaan 

Waktu 

Pemindahan 

Waktu 

Menunggu/Penyimpanan 

Customer Service 

Pembukaan 

rekening baru * 

 

10 

 

3 

 

2 

 

2 

Teller 

Transaksi Umum * 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 
Sumber: Data Primer Yang Diolah (*dalam menit) 
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Gambar 4.7 Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) 

 
       Sumber: Data Primer Yang Diolah 

Pada Gambar 4.7 menjelaskan bahwa kegiatan oprasional Bank Syariah XYZ 

yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pembantu Jatibening belum cukup efisien. 

Menurut Kaplan dan Norton, jika rasio MCE mendekati 1, kemampuan perusahaan 

untuk proses operasi semakin baik. Semakin rendah MCE, maka perusahaan telah 

melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien. Rasio MCE yang dihasilkan oleh 

Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah XYZ Jatibening bisa dikatakan masih belum 

mendekati 1 sehingga belum dikatakan efisien.  

Indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur perspektif bisnis internal 

yaitu layanan purna jual. Dalam mengukur layanan purna jual, Bank Syariah XYZ 

menggunakan pusat pengaduan nasabah (customer care). Bank Syariah XYZ 

menginginkan produk dan jasa yang diberikan sampai ke nasabah dengan baik. Jika 

ada kekurangan, maka nasabah bisa memberikan pengaduannya pada pusat 

pengaduan nasabah (customer care) sehingga Bank Syariah XYZ bisa melakukan 

perbaikan ke depannya dan dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan nasabah.  

4.4 Perspektif People Development 

Penerapan pengukuran kinerja pada perspektif people development dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard yang dilakukan Bank Syariah XYZ sudah 

sesuai dengan konsep teori Kaplan dan Norton. Seperti halnya perspektif bisnis 

internal, ada beberapa indikator yang dimiliki oleh teori Kaplan dan Norton tidak 

diterapkan oleh Bank Syariah XYZ. Indikator-indikator yang digunakan Bank Syariah 

XYZ mengukur kinerja perspektif people development adalah jumlah pegawai, 

training dan pelatihan, pengembangan e-learning dan peningkatan budaya 

perusahaan. Dalam teori Kaplan dan Norton, perspektif bisnis internal dapat diukur 

dengan menggunakan tiga indikator yaitu kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem 

informasi serta motivasi, pemberdayaan dan keselarasan.  

Kapabilitas pekerja diukur dengan melihat dari kepuasan pekerja, retensi 

pekerja dan produktivitas pekerja. Kepuasan pekerja bisa dilihat dari hasil survey 

berikut. Penulis melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah XYZ Jatibening sebanyak 17 

kuesioner. Adapun deskripsi data karyawan diperoleh berdasarkan pendidikan 

terakhir dan lama bekerja karyawan.  

 

 

 

 

0.59 

0.4 

Pembukaan Rekening Baru 
(Customer Service) 

Transaksi Umum (Teller) 

MCE 
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Tabel 4.8 Profil Demografi Lama Bekerja Karyawan 

 LAMA BEKERJA TOTAL 

 0-5 Tahun 6-10 Tahun 11-15 Tahun >15 Tahun  

 N % N % N % N %  

Laki-laki 10 58,8 0 0 0 0 0 0 10 

Perempuan 7 41,2 0 0 0 0 0 0 7 

TOTAL 17 100 0 0 0 0 0 0 17 

      Sumber: Data Primer Yang Diolah 

Tabel 4.9 Profil Demografi Pendidikan Karyawan 
 PENDIDIKAN TERAKHIR TOTAL 

 Strata 2 Strata 1 Diploma SMA SMK  

 N % N % N % N % N %  

Laki-laki 0 0 4 44,4 2 50 1 100 3 100 10 

Perempuan 0 0 5 55,6 2 50 0 0 0 0 7 

TOTAL 0 0 9 100 4 100 1 100 3 100 17 
Sumber: Data Primer Yang Diolah 

Adapun hasil uji reliabilitas dan validitas dari kuesioner tersebut adalah: 

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Karyawan 
No Variabel Penelitian Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Kepemimpinan 0,735 Reliabel 

2 Motivasi 0,769 Reliabel 
3 Semangat Kerja 0,804 Reliabel 
4 Kondisi Fisik 0,723 Reliabel 
5 Kepuasan Karyawan 0,923 Reliabel 

          Sumber: SPSS 20 

Indikator untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach’s Alpha, apabila nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,70 menunjukkan instrumen yang digunakan reliable. Dari 

Tabel 4.14 dapat disimpulkan bahwa tanggapan karyawan dengan menggunakan uji 

reliabilitas mengenai kepemimpinan, motivasi, semangat kerja, kondisi fisik dan 

kepuasan karyawan di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah XYZ Jatibening 

hasilnya adalah reliabel yang artinya apabila kuesioner digunakan untuk mengukur 

kembali objek yang sama, maka hasil yang ditunjukkan relatif tidak berbeda. 

Uji validitas dengan menggunakan korelasi Pearson dengan hasil koefisien 

korelasi dari tiap jenis pertanyaan secara statistik adalah signifikan. Hasil uji validitas 

data kepuasan karyawan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 Uji Validitas Kepuasan  Karyawan 

No Variabel Penelitian Pearson Correlation Keterangan Koef Sign 

1 Kepemimpinan 

- Question 1 

- Question 2 

 

0,798 (**) 

0,894 (**) 

  

0,000 

0,000 

2 Motivasi 

- Question 3 

- Question 5 

- Question 11 

 

0,760 (**) 

0,913 (**) 

0,802 (**) 

  

0,000 

0,000 

0,000 
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3 Semangat Kerja 

- Question 4 

- Question 6 

- Question 7 

 

0,900 (**) 

0,816 (**) 

0,829 (**) 

  

0,000 

0,000 

0,000 

4 Kondisi Fisik 

- Question 8 

- Question 9 

 

0,825 (**) 

0,785 (**) 

  

0,000 

0,000 

5 Kepuasan Karyawan 

- Question 10 

- Question 12 

 

0,971 (**) 

0,961 (**) 

  

0,000 

0,000 
       Sumber: SPSS 20 

Sebuah penelitian dikatakan valid apabila memiliki nilai korelasi Pearson di 

atas tingkat signifikasi 0,05. Hasil dari Tabel 4.11 menjelaskan bahwa data kuesioner 

kepuasan karyawan yang telah dilakukan adalah valid. Berikut ini adalah ikhtisar dari 

hasil kuesioner: 

Tabel 4.12 Hasil Kuesioner Kepuasan Karyawan 

Tanggapan Kepuasan Karyawan 
Skor Rata-Rata 

(Mean) 
 Kepemimpinan  

1 Penerapan manajemen yang baik 

4,2 2 Mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas  

3 Pemberian penghargaan atas kinerja yang amat bagus  

 Motivasi  

4 
Meningkatkan produktivitas kerja dengan cara 

pemberian program pelatihan karyawan 4,1 

5 Kepuasan berkaitan dengan pemberian ijin/cuti 

 Kondisi Karyawan  

6 Penerapan disiplin kerja yang sesuai 

4,1 7 Penerapan jadwal kerja yang sesuai  

8 Hubungan komnikasi kerja dapat terjalin dengan baik  

 Kondisi Fisik  

9 Pemberian fasilitas kerja yang lengkap 

3,9 
10 

Tersedianya fasilitas penunjang dan akses informasi 

yang tepat dan akurat 

 Kepuasan Karyawan  

11 
Kepuasan berkaitan dengan pemberian gaji dan 

insentif 4 

11 Pemberian gaji setiap bulan dengan tepat waktu 

 Jumlah Skor Nilai Rata-Rata Keseluruhan 4,1 
    Sumber: Data Primer Yang Diolah 

Dari Tabel 4.12, rata-rata karyawan Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah 

XYZ Jatibening memiliki tingkat kepuasan pada kategori “Tinggi” atas 

kepemimpinan yang baik, pemberian insentif yang memuaskan yang bisa memotivasi 

karyawan untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik, penciptaan semangat kerja 

dalam lingkungan kerja, fasilitas yang memadai yang bisa membuat karyawan merasa 

nyaman dan aman bekerja. Hal ini akan meningkatkan loyalitas karyawan dalam 

bekerja sehinga visi dan misi perusahaan akan tercapai. 
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Retensi pekerja diukur melalui prosentase perputaran pekerja. Penulis 

melakukan penelitian di Bank Syariah XYZ Kantor Cabang Pembantu Jatibening 

untuk mengukur retensi pekerja. Namun, Bank Syariah XYZ Kantor Cabang 

Pembantu Jatibening baru didirikan pada tahun 2011 sehingga data yang didapat 

untuk retensi pekerja untuk tahun 2009-2011 tidak ada.  

Tabel 4.13 Tingkat Produktivitas Karyawan 

 2009 2010 2011 

Net Income (Rp) 418.402.513.083 568.732.339.950 747.934.244.036 

Jumlah Karyawan 4.554 7.902 11.788 
             Sumber: Annual Report dan Laporan Keuangan Bank Syariah XYZ Tahun 2009-2011 

Gambar 4.8 Hasil Produktivitas Karyawan 

 
           Sumber: Data Primer Yang Diolah 

Produktivitas karyawan bisa menggambarkan kemampuan karyawan dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat produktivitas karyawan 

menunjukkan semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Kemampuan karyawan 

Bank Syariah XYZ dalam menghasilkan laba setiap tahunnya mengalami penurunan. 

Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Bank Syariah XYZ belum maksimal dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Kapabilitas sistem informasi bisa dilihat bagaimana ketersediaan akses 

terhadap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Setiap karyawan Bank Syariah 

XYZ memiliki hak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan perusahaan 

sesuai dengan kewenangannya. Jika ada karyawan yang membutuhkan tambahan 

informasi untuk kepentingan pekerjaan, maka karyawan tersebut harus meminta 

persetujuan dari atasannya terlebih dahulu. Bank Syariah XYZ sudah menerapkan 

sistem online untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan.  

Motivasi, pemberdayaan dan keselarasan diukur menggunakan peningkatan 

budaya perusahaan. Bank Syariah XYZ membuat berbagai macam kegiatan yang 

dimaksudkan agar seluruh karyawan Bank Syariah XYZ bertingkah laku sesuai 

dengan standar yang ada sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Setiap 

pagi, Bank Syariah XYZ selalu melakukan “morning briefing” dimana dalam 

kegiatan tersebut seluruh karyawan Bank Syariah XYZ akan mengkomunikasikan visi 

dan misi perusahaan serta dapat menyampaikan saran atau kritik kepada karyawan 

lain demi kemajuan perusahaan.  

\ 

 

 

 91,875,826  

 71,973,974  
 63,448,782  

2009 2010 2011 

Produktivitas Karyawan 
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BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis dalam mengukur kinerja Bank 

Syariah XYZ dengan menggunakan metode Balanced Scorecard dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bank Syariah XYZ sudah menerapkan konsep Balanced Scorecard dalam 

pengukuran kinerjanya. ROA Bank Syariah XYZ dikatakan “sangat baik” pada 

tahun 2009-2010 dan pada tahun 2011 berada di kategori “baik” sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia. Bank Syariah XYZ sudah mampu mencapai dan 

memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) sebesar 8% 

atau lebih yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hasil dari pengukuran untuk 

perspektif pelanggan yaitu jumlah rekening meningkat, jumlah ATM dan jaringan 

kantor yang terus bertambah, mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal dan 

bisa mempertahankan selama 2009-2011 serta market share yang terus meningkat. 

Perspektif bisnis internal, Bank Syariah XYZ menggunakan pusat pengaduan 

nasabah (customer care) yang beroperasi selama 24 jam, mendapatkan predikat 

tingkat kepatuhan “tinggi” selama 2009-2011, mendapatkan predikat “lebih baik” 

untuk self assessment internal serta “sangat baik” pada tahun 2009-2010 dan 

“baik” pada tahun 2011 untuk self assessment eksternal untuk implementasi GCG. 

Hasil dari pengukuran untuk perspektif people development yaitu jumlah pegawai 

yang meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah kantor, pegawai 

mendapatkan training dan pelatihan yang cukup, pegawai bisa meningkatkan 

kompetensinya dengan menggunakan e-learning dan peningkatan budaya 

perusahaan. 

2. Secara keseluruhan, penerapan yang dilakukan Bank Syariah XYZ telah sesuai 

dengan teori Kaplan dan Norton. Pada tahun 2009-2011, perspektif keuangan 

Bank Syariah XYZ berada pada masa “Bertumbuh” yang berfokus pada 

melakukan investasi pada sistem, meningkatkan infrastruktur dan menciptakan 

serta memelihara hubungan kepada nasabah. Untuk perspektif pelanggan, pangsa 

pasar Bank Syariah XYZ terus meningkat dan kepuasan nasabah berada pada 

ketegori “tinggi”. Untuk perspektif bisnis internal, proses operasi yang dihasilkan 

masih belum efisien. Untuk perspektif people development, kepuasan pekerja 

berada pada kategori “tinggi”. Konsep Balanced Scorecard yang telah diterapkan 

oleh Bank Syariah XYZ menggambarkan bahwa dengan meningkatkan dan 

mengembangkan sumber daya yang dimiliki maka akan menghasilkan proses 

bisnis internal yang bagus. Peningkatan proses bisnis internal melalui peningkatan 

kualitas layanan akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Sehingga, pelanggan 

akan merasa puas dan menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dimiliki Bank 

Syariah XYZ. Loyalitas atau kesetiaan pelanggan ini nantinya akan berdampak 

pada kondisi keuangan perusahaan dengan meningkatnya laba perusahaan.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Syariah XYZ 

a. Meningkatkan pelayanan yang lebih cepat untuk Kantor Cabang Pembantu 

Bank Syariah XYZ Jatibening sehingga rasio MCE yang dihasilkan bisa lebih 

baik. 

b. Memberikan pelatihan untuk teller dan customer service agar pelayanan yang 

diberikan kepada nasabah lebih cepat dan lebih efektif seperti service 

excelent, customer service dan lain-lain. 

c. Memberikan beasiswa pendidikan kepada karyawan sehingga pengetahuan 

karyawan menjadi lebih luas dan kompetitif. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Dapat menggunakan lembaga/perusahaan/bank lain sebagai objek 

penelitian. 

b. Jika ingin menggunakan Bank Syariah XYZ sebagai objek penelitian, 

diharapkan mendapatkan data yang lebih lengkap sehingga peneilitian 

dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. 

c. Membuat konsep Balanced Scorecard untuk perusahaan yang belum 

menerapkan Balanced Scorecard dalam mengukur kinerjanya sehingga 

hasilnya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk perusahaan. 
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